
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 4 
 DNE: 20. 7. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO:  710 /2016/ŠKS 

NÁZEV: 
Žádost o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky  

 

ANOTACE: 
Pořadatel akce 10. ročníku závodů Dračích lodí, která se uskuteční 19. – 20. 8. 2016 ve Žďáře 
nad Sázavou v okolí rekreačního areálu „Pilák“, žádá radu města o povolení výjimky z Obecně 
závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích dne 20. 8. 2016 - posunutí hudební produkce a ohňostroje do 23.00 hodin. 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a to 20. 8. 
2016 ve veřejné hudební produkci a realizaci ohňostroje s hudebním doprovodem do 23. 00 
hodin na 10. ročníku závodů Dračích lodí na pláži Pilské nádrže, v okolí areálu rekreační oblasti 
„Pilák“a v prostorách za hrází u Pilské nádrže.      
 

SOUVISEJÍCÍ MATERIÁL(Y):  

Starosta města: Místostarosta města:  

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Tajemník MěÚ: 

Poznámka: 

Zpracoval: 

              Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 



 
 

Název materiálu:   Žádost o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky  
 
 
Počet stran:  1 
Počet příloh: 2 
 
Popis  
Pan V. E. je pořadatelem akce X. ročníku závodů Dračích lodí s doprovodným programem 
v oblasti rekreačního areálu „Pilák“, která se uskuteční 19. – 20. 8. 2016. Pan E  žádá radu města 
o výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na veřejných prostranstvích a to dne 20. 8. 2016 ve veřejné hudební produkci a realizaci 
ohňostroje s hudebním doprovodem do 23. 00 hodin na 10. ročníku závodů Dračích lodí v areálu 
rekreační oblasti „Pilák“ a v prostorách za hrází u Pilské nádrže.    
Dosud platná Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích č. 2/2006 zakazuje v článku 2 a bodu d) veřejnou hudební produkci bez 
povolení městského úřadu a dále v bodu f) rušení nočního klidu v době od 22.00 do 6.00 hodin. 
Z tohoto důvodu žádá pořadatel akce o povolení výjimky a to posunutím hudební produkce z 22.00 
hod. do 23.00 hodin v rekreačním areálu „Pilák“ a v prostorách za hrází u Pilské nádrže.     
 
Geneze případu 
Není 
 
Návrh řešení 
Navrhuji schválit povolení výjimky do 23.00 hodin z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a to dne 20. 8. 
2016 ve veřejné hudební produkci a realizaci ohňostroje s hudebním doprovodem do 23. 00 hodin. 
Navrhuji také povolení zvážit vzhledem k četným stížnostem na porušování nočního klidu zejména 
rekreantům v této oblasti. Konečné stanovisko ponechávám na jednání rady města. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a to 20. 8. 2016 
ve veřejné hudební produkci a realizaci ohňostroje s hudebním doprovodem do 23. 00 hodin na 
10. ročníku závodů Dračích lodí na pláži Pilské nádrže, v okolí areálu rekreační oblasti „Pilák“  
a v prostorách za hrází u Pilské nádrže.      
 
Rada města po projednání neschvaluje povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a to 20. 8. 2016 
ve veřejné hudební produkci a realizaci ohňostroje s hudebním doprovodem do 23. 00 hodin na 
10. ročníku závodů Dračích lodí na pláži Pilské nádrže, v okolí areálu rekreační oblasti „Pilák“  
a v prostorách za hrází u Pilské nádrže.      
 
Doporučení předkladatele 
Schválit povolení výjimky do 23.00 hodin z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a to dne 20. 8. 2016 ve veřejné 
hudební produkci a realizaci ohňostroje s hudebním doprovodem do 23. 00 hodin. 
 
 
 
 
 
 



Windsurfing Club Velke Dai'ko, Skrdlovice 95, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
IC: 27027759 , tel.: 777 287 058 , e-mail: ws1@email.cz, www.dragonboard.cz 

Rada '!lesta Zd'ar nad Sazavo,!! =·~·:>< 
Mesto Zcfar nad Sazavou =
Zizkova 227/1 
591 31 Zcfa r nad Sazavou 

vyi'izuje 
tel. 
e-mail 
datum 

ZADOST 0 POVOLENI vYJIMKY Z OBECNE ZAVAZNE VYHLASKY 
MESTA ZDAR NAD SAZAVOU 0 DOBE NOCNIHO KLIDU. 

Vazena Rado mesta, 

· dne 20.8.2016 pofadrune zavod dra~fch lodi s doprovodnym programem a to jubilejni X. 
rocnik. zavodu Draci lode Velk.e Dar"ko na Pi lske nadrzi ve Zd'aru nad Sazavou (dale jen 
DLVU). 

Zadarne tfrnto z dilvodu konanf DLVD o povoleni vyjimky z OZV o dobe nocnfho klidu v den 
konanf zavodu DL VD v prostorach mista akce za hrazi u Pilske nadrze v sobotu 20.8.2016 
z 22:00 hodiny na 23:00 hodin a v miste odpalovaru ohiiostroje na plati Pilske mi.drze. K 
ru5etti nocttiho klidu by mohlo dojit, hudebni produkcf a ohnostrojem v sobotu 20.8.2016 
v miste konani akce. Hudcbni produkci je myslena diskoteka uvnitl' party stanu v miste konani 
akce, ohiiostroj ve 22:00 v deice cca 12 min. jc vc. hudebniho doprovodu se smerovanim 
ozvuecn.i na hladinu Pilske midrze . 

. S pozdravem 

Windsurfing Club Velke Darko 
Skrdlovice 95 
591 01 Zcfar nad Sazavou 
IC: 27027759 

mobil: 
e-mail: 

WIN::>sv:.n.-.•
vetke O.iiko 
Skrdlovice 95 

S9! 01 ~d'ar na6 
IC: 27027759 



 
 

Obecně závazná vyhláška  č.  2/ 2006. ,  
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 

 
Zastupitelstvo obce Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 23.3. 2006 usnesením 

č. 8 usneslo vydat na základě § 10 písmeno a) a c)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve  znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst.  2 písmeno i) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Čl. 1 
 
 

          Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky se rozumí veřejná prostranství uvedená 
v § 34 zák. č.128/2000 Sb., o obcích a dále pak veřejná prostranství uvedená v   příloze č. 1 
této vyhlášky 

 
Čl.2 

 
 Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek na veřejných prostranstvích v obci 

nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je zejména 
a) veřejné nabízení a poskytování  sexuálních služeb 
b) žebrání 
c) odhazování smetí, nedopalků cigaret, zbytků jídel a jiných odpadků mimo nádoby k tomu       

určené 
d) veřejná hudební pouliční produkce bez povolení městského úřadu 
e) jízda a stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace 
f) mytí a čištění motorových a nemotorových vozidel mimo místa k tomu určená 
g) provozování hazardních her 
h) rušení nočního klidu v době od 22.00 do 6.00 hodin 
i) používat zábavnou pyrotechniku mimo akcí povolených městským úřadem a mimo dny         

30.4., 31.12., 1.1. 
j) volné pobíhání psů (čímž se rozumí pohyb psa bez vodí tka pod kontrolou nebo dohledem 

fyzické osoby či chovatele. Pes musí být veden na vodítku tak, aby nedocházelo 
k vzájemnému střetu psa s člověkem nebo ostatními zvířaty.) 

k) nevybavení psa náhubkem a  neoznačení psa identifikační známkou 
l) vylepování plakátů, inzerátů a dalších propagačních materiálů na veřejných 

prostranstvích, budovách, sloupech veřejného osvětlení bez povolení či souhlasu 
příslušného odboru městského úřadu 

 
 

Čl.3 
        V místech kde je součástí veřejného prostranství zeleň, kterou se zejména rozumí plochy 
porostlé vegetací, dřeviny a byliny rostoucí jednotlivě nebo v ucelených souborech není 
dovoleno: 
a) trhat květiny a plody okrasných dřevin, lámat větve, prořezávat a kácet dřeviny bez  

souhlasu správce zeleně 
b) znečišťovat a poškozovat travnaté plochy a svévolně vysazovat, přemísťovat, upravovat 

součásti zeleně 
c) umísťovat nebo upevňovat jakékoliv předměty na zeleň (např. stany, reklamní poutače aj.) 



d) provádět překopy a jakékoliv stavební práce bez písemného souhlasu správce zeleně  
e) chodit přes zelené plochy za účelem zkracování cesty mimo místní komunikace k tomuto 

účelu určené 
 
 

Čl.4 
 

              Čištěním a údržbou veřejných prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí 
zejména zametání, kropení, umývání, odstraňování nečistot, vyhrabování ploch zeleně. 
1. Při provádění čištění a údržby ve řejných prostranství je zodpov ědná osoba povinna učinit 

taková opatření, aby touto činností obtěžovala své okolí co nejméně, a to zejména 
prachem, hlukem apod. 

2. Smetí, shrabky a nečistoty z úklidu veřejných prostranství je zakázáno zametat nebo 
splachovat do kanalizačních vpustí a ukládat mimo místa k tomu určená. 

 
Čl.5 

 
              V případě, že dojde ke znečištění veřejného prostranství a odpovědná osoba zanedbá 
povinnost uklidit toto znečištění, půjde o přestupek dle § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších přepisů. 
 

Čl.6 
 

               Dnem účinnosti této vyhlášky pozbývá platnost Vyhláška č.2/1997 o udržování 
čistoty a veřejného pořádku.  
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.4. 2006. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
   

    
    
 

 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.3.2006 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 15.4.2006 



Seznam veřejně přístupných  ploch  ve Žďáře nad Sázavou 
______________________________________________________ 

 

  1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní),  polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem)    
a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 

  2. Libušín 1 - sídlištní zeleň a zpevněné plochy vč. části komunikace ul. Studentská, ohraničeno 
ul. Dolní, potokem  Staviště, ul. Studentskou (vč. ploch před SATT – tepelné hosp. a VAS). 

  3. Ul. Studentská - plochy před zastávkou MHD, domovem mládeže, VOŠ a SPŠ, kolem 
gymnázia na ul. Neumannova (vně oplocení) vč. hřiště za VOŠ a SPŠ (vně oplocení). 

  4. Ul. Neumannova -  okolí garáží nad hřištěm za VOŠ a SPŠ a garáží na ul. Vodárenská vč. 
komunikace. 

  5. Okolí DM Centra, plochy pod prodejnou nábytku a veř. WC, louka za DM Centrem. 

  6. Okolí urnového háje, Vesny,  Domu dětí a mládeže, Telecomu, prodejny Albert, obch. domu 
Kapa, České spořitelny, Komerční banky, plot kolem bazénu 4. ZŠ, centrální parkoviště. 

  7. Sídliště U průmyslovky 1, ohraničeno ul. Neumannova, Bří Čapků, plotem hřiště 4.ZŠ vč. 
okolí prodejny na ul. Bří Čapků. 

  8.  Sídliště Vodojem – ohraničeno ul. Novoměstská, Neumannova, Kosinkova. 

  9. Sídliště U průmyslovky 2 od Bří Čapků po ul. Neumannovu, kolem  bl. na ul. Wolkerova,  
Vančurova, Nezvalova, Švermova  a  Nerudova. 

10. 4.ZŠ -  plochy před hlavním vchodem (po plot MŠ). 

11. Plochy kolem obch. domu Konvent  (ohranič. ulicemi Horní, Nerudova a Novoměstská) 

12. Ul. Novoměstská (plochy před rodinnými domky a podél  silnice) po křižovatku s ul. 
Neumannova. 

13. Park před hřbitovem na ul. Jamská vč. plochy před školní  zahradou. 

14. Okolí MěÚ a budovy nad MěÚ, Domu politických stran a hnutí, parkoviště pod MěÚ, 
schodiště pod 2. ZŠ a přilehlé plochy (ohraničeno ul. Dr. Drože, Žižkova, Komenského) 

15. Ul. Komenského – okolí bytovek vč. celé komunikace. 

16. Okolí 2. ZŠ, 3. ZŠ, Obchodní akademie, domov mládeže (ul. Komenského),  hřiště za 2. ZŠ a 
jeho okolí.  

17. Stalingrad – část sídliště ZR 3, zdola ohranič. ul. Brodská, shora ul. Okružní (horní), vč. ul.   
Revoluční (horní),  MŠ u sport. haly až po zač. ul. Komenského. 

18. Stalingrad – horní část sídliště ZR 3, zdola ohranič. částí ul. Brodská a ul. Okružní (horní), 
okolí  garáží  a firmy SATT.                     

19. Stalingrad  – část sídliště ZR 3, ohraničená ul.Okružní (dolní), částí ul. 1. máje  a  ul. 
Kopečnou, vč. okolí obch. domu OSA, restaurace Astra a kina Vysočina.  

20. Stalingrad – spodní část sídliště ZR 3, ohraničená ul. Okružní(dolní), ul. 1. máje, 
ul.V Zahrádkách, částí ul. Strojírenská a řekou, vč. plochy před MŠ na Okružní (dolní) a 
před prodejnou,  plochy pod Dagmarkami u řeky. 

21. Okolí  býv. jeslí na ul. Okružní (horní), ul. Vápenická, Libická a Trhová, okolí ŠECRu. 

22. Část Dagmarek, ohraničená ul. Kopečnou, částí ul. 1. máje, řekou a částí ul. Žižkova. 



23. Okolí bytovek na ul. Barákova a MŠ na ul. Veselská.  

24.  Okolí garáží na ul. U Malého lesa. 

25.  Plocha ohranič. ul. Barákovou, částí ul. Strojírenské a částí ul. Veselské. 

26. Plocha ohranič. částí ul. Vrchlického, ul. Veselské a  ul. Strojírenské, zahrnující ul.   
Smejkalova, Binkova  a část ul. Jiřího z Poděbrad. 

27.  Park RA, ul. Hálkova, Drdlova, Sadová, Vrchlického. 

28.  Plochy ohranič. částí ul. Nádražní, ul. Husovou (včetně komunikace), částí ul. Veselská po 
náměstí Republiky. 

29.  Ul. Veselská (komunikace). 

30.  Farská humna, ul. Zahradní, ohranič. řekou, částí ul. 1. máje a  částí ul. Veselské. 

31.  Ul. Nábřežní, Havlíčkovo nám., okolí kostela sv. Prokopa, ul. Radniční, náměstí Republiky. 

32.  Část ul. Nádražní od nám. Republiky po ul. Strojírenská, část ul. Strojírenská. 

33.  Doležalovo nám., ul. Tyršova, ohraničeno ulicemi Smetanova, Nádražní a Horní. 

34.  Urnový háj.  

35. Sídliště Přednádraží (část) – ul. Palachova, Haškova, Chelčického, ohraničeno ulicemi 
Smetanova, Jihlavská, Chelčického a Nádražní. 

36. Sídliště Přednádraží (část) –  vč. prodejny Hypernova, budovy FÚ a prostoru před ČD,  
ohraničeno ulicemi Chelčického, Nádražní, Strojírenskou a komunikací ke Žďasu. 

37.  Prostor mezi železniční tratí a ul. U Malého lesa vč. komunikace ke Žďasu. 

38.  Libušín 2 – sídliště, herní areál, cyklostezka, okolí Domu kultury a hotelu Jehla, ohraničeno 
ul. Dolní, ul. Žižkovou, řekou a potokem Staviště. 

39. Sportovní areál Bouchalky – okolí děts. dopravního hřiště, sport. haly, zimního stadionu, 
autocvičiště, fotbal. hřiště a tenis. kurtů, ohraničeno potokem Staviště, cyklostezkou, ul. 
Bezručova a Jungmannova. 

40. Vysočany – ul. Jungmannova, Wonkova, Vysocká, Na Úvoze,  V lískách, K Přehradě, U 
Hrázek, Na Prutech, Žitná, Vnitřní, Růžová, Šípková, Luční (část). 

41.  Vysočany – ul. Květná, Javorová, Chrpová, Trnková, Lipová, Šeříková,  Hlohová, Vrbová, 
Kaštanová, Rybářská, Luční (část). 

42. Sídliště pod Zelenou horou – ul. Bezručova, Sychrova, Ferencova, Zelenohorská, 
Vejmluvova,  Studniční, Srázná, Polní,  Lesní, Nová, U pily,  Krátká. 

43.  Ul. Bezručova, U Táferny,  Purkyňova. 

44.  Okolí zámku – ul. Santiniho, Dvorská, Dolní hřbitov. 

45.  Okolí Horňáku – ul. Jamská, Novoměstská, Rybníček, Za Jatkami,  Lučiny, ul. Brněnská. 

46. Stezka pro chodce a cyklisty, část vedoucí podél řeky pod ul. Okružní dolní,                        
ul. V Zahrádkách,  přes ul. Strojírenskou a pod ul. 1. máje (v mapě vyznačena zeleně). 

47.  Stezka pro chodce a cyklisty, část vedoucí podél řeky z ul. Žižkova až k Bránskému rybníku 
a  přes ul. Dvorskou kolem Tokozu  až k  Pilské nádrži(v mapě vyznačena zeleně).  

48.  Rekreační areál u Pilské nádrže (autokemp, Táborky, Tálský mlýn). 

49. Ul. Dr. Drože.  
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